
 
 
 
 
 
 

 
  

Beste collega’s, 

 

Palliactief, de Nederlandse multidisciplinaire beroepsvereniging voor professionals werkzaam in palliatieve zorg, is 

betrokken bij de lokale organisatie van het internationale ‘World Congress of the European Association for Palliative 

Care (EAPC)’. Dit congres zal van 15 tot en met 17 Juni 2023 plaatsvinden in de Doelen, in Rotterdam.  

 

Wij verwachten 2000-2500 deelnemers uit de hele wereld die het congres fysiek bij zullen wonen.  

Een al langdurig bestaande traditie van het EAPC-congres is dat vrijwilligers uit het organiserende land een actieve 

rol en daarmee een belangrijke taak hebben tijdens het congres. Deze vrijwilligers zijn meestal geïnteresseerde 

collega’s, studenten of vrijwilligers thuiszorg. In ieder geval betrokken bij palliatieve zorg in de breedste zin. 

 

Wil jij ons helpen dit congres te organiseren? 

De taken bestaan uit de ondersteuning bij inschrijving, oriëntatie in De Doelen (wegwijzen: wat is waar, ruimtes, 

toiletten etc), ondersteuning in de zalen of bij de posterbalie. Als vrijwilligers ben je minimaal 1 van de drie dagen 

actief en krijg je als beloning gratis toegang voor het hele congres, behalve voor het sociale programma. Verdere 

onkosten voor reis-en verblijf zijn voor eigen rekening.  

 

Als vrijwilligers dien je vloeiend Engels te spreken en beschikbaar te zijn voor een introductiebijeenkomst op 

woensdag 14 juni in Rotterdam. Op de dagen die je niet bent ingeroosterd voor vrijwilligerswerk mag je het congres 

gratis volgen. Heb je een voorkeur voor een dag waarop je als vrijwilliger ingeroosterd wilt worden, kan je dit 

aangeven. Wij zullen dan proberen hiermee rekening te houden. Ongeveer twee weken voor het congres krijg je een 

gedetailleerd ploegenschema.  

 

Wil je vrijwilliger worden dan vragen wij je om voor 15 februari 2023 in te schrijven via dit formulier. Er zijn ongeveer 

60 vrijwilligers nodig, en vol is vol, dus geef je op! 

Wil je liever tijd hebben voor het wetenschappelijk programma zonder extra taak, kijk dan bij de reguliere 

inschrijvingsvoorwaarden op www.eapccongress.eu/2023 en schrijf je daar in als deelnemer.  

 

Neem voor meer informatie contact op met Evert van den Berken, coördinator van de lokale organisatie, e-mail: 

evert.vdberken@palliactief.nl, telefoon: 088-4590503. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jeroen Hasselaar en Maurice van der Vorst,       

Co-voorzitters van de lokale organisatiecommissie EAPC-congres 2023   
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